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Wonderlifk optreden BRISK en Bijma in Philharmonie

lEigenwii ze club
Ynske cunning

Haàrlèm *Een avond met blokfluitetrksàÍter ERISK Recorder quartet Amsterdam is eer wonderlijke
ervaJing. Zek€r als zafig€r€s creetje niima zich bij de fluitisten

ProgÍammeÍing van dir illustere
sezetschap in de serie Club Phil

wijst Íxtuurlijk al in die dchrins.
De concerten op de dinsdaSavord
in de Haarlernse PfulhaÍmonie
k€nm€Íken zió immers door hun
afivijk€nde kaBkrer. Darrmee
vormen zij een belaÍgriike aanvulling op zowel hergangbare repertoiie als op her yertrouwde flrbliet. want de eisenwijze club
PhilcoÍc€n& trekken ÍLieuwe
toàooÍilers IIaff de zarl. De zog€BRI5K en GÍeetje BUma in actiè
naamd dooraewinterde Íecensent
komr ook voor een veffassing te
suÍ. Wat de vi€r spelers aan geluistaan. En ilat is goed, wanr muzi€k
d€ÍI uit huD rijke assoftimeÍrt aan
bestaat in vele vormen en ldintrr in . bloldluiter weten te hal€n grenst
zeer diverse hoedaÍÍghedeÀ maar
aan het ongelof€lijke. §oms g€bmilerdraagt het eicenlijk slecht om
ker zij lage fluiteD, var d€ alt ror
in hokjes gestopt te word€n. c€etr met de gi8antiscle conrÍóaÍ
zieÍI de grote verscheidenleid aar
fluit die al1€en staand bespeeld kan
muziekuitingen is het misschieÍl
wordm. Dat leveft e€n melaochotoch praktisch om in caregorí€ën re liek€ orgelldanL op. Dar we€r
denkeÍL BRISK €n Bijma yo n€n
bespelen ze hoge sopÍaan- en pi€ilan €er cet€Aori€ apari Zjj maken
colofluiten die eeÍl lichtvoetig en
geer werelalnuziek (wlt dat ook
grappig vogelgeluid opleverer
pÍeci€s moge betekenen), het is
Wat mooi past in het rherEa van de
g€enjazz, geeir ctoss-oveÍ Het is
Àvond: Yogels. Bijzotrd€r is ale rol
een uiwoeringspraktijk die zijn
\àn zanger€s Grcetje Bíma die
g€lijke niet kent Des r€ spa-ímeodingen do€t met haar st€m die je
der omdat v€€l m€nsm toó €en
ook nauw€lijk kuÍu g€lov€n. Ze
lÀat suffe associatie hebbe. met
kan kÉssen als €eD heus€ kÉai ilie
blokfluit€tr- BRISK is al€sb€halye
€€n zwerm spÍeeuw€n b€tueigt

(schifierend v€Ítolkt door de vier

ftuitisten), kwinkeleren ,ls een
merel, ziig€n als een leeuwerik.
DaaÍbij is zij een €xpressiev€ jzz zzangeÍes met een mooie srem die
het publiek steeds weer laat $inniken. De Yijf musi€i zetten de roe
hoorders graag dp het verkeerde
been. Een prachtige korAal van
Bach laten z€ langzaam alesinteAre-

ren tot akelige wa$hoopskrcten.
De roegift is een fantasÍsch staa.lrje
Ílan techÍisch kurnen in em grxppig jasje. 3en bijzondere avond,
BRISK Recorder quartet AmsteÍdam
{Maían Eanis,saikià coolen, Bert
Hon'g en Àlide vèrh€ij) & cÍeetje
BÍma, zang. GehoordrS maart, Phil

